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1. WSTĘP 

 Wprowadzenie  
Zignago Vetro S.p.A. (w skrócie “Spółka”) przyjmuje niniejszy Kodeks Etyczny w celu jasnego zdefiniowania 
zestawu wartości, które uznaje i podziela, i które uważa za fundamentalne w prowadzeniu działalności 
gospodarczej i korporacyjnej, w przekonaniu, że może ono stanowić czynnik uwrażliwiający i przewodnik dla 
wszystkich podmiotów, które pracują dla firmy i z nią. Przyjęty Kodeks stanowi także integralną część modelu 
organizacyjnego, zarządzania i kontroli ustanowionego na podstawie art. 6 Dekretu z mocą ustawy nr 
231/2001 w sprawie odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych („w dalszej części Model 231”).  
Kodeks Etyczny będzie podlegał ciągłej aktualizacji i rewizji w zależności do uwag otrzymywanych od 
Pracowników lub osób trzecich, zmian regulacyjnym i najbardziej uznanych praktyk międzynarodowych, a 
także doświadczeń zdobytych przy stosowaniu samego Kodeksu. 
Wszelkie zmiany w Kodeksie Etycznym zostaną ujawnione poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji na 
stronie internetowej Spółki, a w każdym przypadku będą upublicznione w sposób uznany za najbardziej 
odpowiedni. 
Kodeks etyczny obowiązuje organy korporacyjne, kierownictwo, pracowników, współpracowników 
zewnętrznych, partnerów handlowych, dostawców i wszystkich tych, którzy mają relacje ze Spółką. 
12 marca 2021 r. Zarząd Zignago Vetro S.p.A. zatwierdził pierwszą wersję swojej Polityki ESG. 
Dnia 30 kwietnia 2021 r. Zignago Vetro stała się sygnatariuszem Global Compact. 
Wybór włączenia Zasad Zrównoważonego Rozwoju do Modelu Biznesowego i strategii całej Grupy Zignago 
Vetro wymaga wyraźnego i szczegółowego wymienienia tych zasad w niniejszym Kodeksie Etycznym. 
Spółka przyjmuje niniejszy Kodeks Etyczny również zgodnie z Dobrymi Praktykami oraz postanowieniami 
odnośnych przepisów, jak określono poniżej. Niezależnie od wyżej wymienionych źródeł regulacyjnych, 
niniejszy Kodeks Etyczny został przyjęty również przez pozostałe spółki Grupy, tj. Zignago Vetro Brosse Sas, 
Zignago Vetro Polska SA oraz Zignago Glass Usa Inc., a zatem staje się on Kodeksu Etycznego Grupy. 

 Tożsamość Firmy 
Tożsamość Firmy opiera się na jej Misji, Wizji i Wartościach, które inspirują i przenikają działania Grupy 
Zignago Vetro. 

1.2.1 Misja 
Misją Grupy Zignago Vetro jest produkcja i sprzedaż szklanych pojemników dla różnych segmentów rynku, w 
szczególności do napojów i żywności oraz kosmetyków i perfum, z dbałością o zrównoważony rozwój oraz w 
celu zapewnienia swoim klientom produktów wysokiej jakości i bezpieczeństwa oraz w celu 
zagwarantowania swoim akcjonariuszom i interesariuszom (stakeholder) ciągłego tworzenia wartości. 

1.2.2 Wizja 
Wizją Grupy Zignago Vetro jest bycie producentem, który wyróżnia się jakością produktów i usług, które 
oferuje swoim klientom, a w szczególności innowacyjnością, kreatywnością i elastycznością, a także 
niezawodnością, wkładając w te starania wszechstronny wysiłek i nastawienie na ciągłe ulepszanie. 
Integralną częścią tej wizji jest wzmocnienie czynnika ludzkiego jako podstawowego elementu sukcesu 
biznesowego, doceniając zarówno wkład, jaki wnosi każda jednostka, jak i pracę grupy osób działających 
wspólnie. 
W tym celu, także, Grupa traktuje zasoby ludzkie z naciskiem na równość szans, doceniając osobę bez 
względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię i poglądy polityczne. Podejście takie obejmuje całą sieć relacji 
Spółki, od relacji handlowych po relacje z pracownikami. Podobną wagę przykłada się do zasad, które Grupa 
przyjęła w odniesieniu do sytuacji i rynku, na którym działa, a które stworzone zostały zgodnie z przepisami 
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prawa i obowiązujących norm oraz przestrzegając dobrej i uczciwej konkurencji, a sprzeciwiając się wszelkim 
formom nielegalnych zachowań. 
Kolejnym fundamentalnym aspektem wizji korporacyjnej jest świadomość, że partnerami formy nie są tylko 
klienci, ponieważ jest ona częścią kontekstu środowiskowego i społecznego oraz terytorium, na którym się 
znajduje. Z tego wynika przekonanie, że poszanowanie potrzeb wszystkich partnerów firmy ma 
fundamentalne znaczenie, poczynając od kwestii środowiskowych, społecznych i etycznych, poszanowania 
praw człowieka i bezpieczeństwa w miejscu pracy, tak aby kwestie te stały się zasadniczymi elementami przy 
określaniu polityki i strategii Grupy. 

1.2.3 Wartości 
Wartości stojące i u podstaw działania Spółki są następujące: 

• rygorystyczny sposób wykonywania pracy na wszystkich poziomach; 
• przejrzystość w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych; 
• etyczne podejście w postępowaniu biznesowym; 
• emocje w interpretowaniu misji Grupy; 
• zrównoważony rozwój, uznawany jako integralna część strategii Grupy Zignago Vetro; 
• uważność na zmiany klimatyczne i na wszystkie główne problemy środowiskowe; 
• promowanie i przestrzeganie wszystkich Praw Człowieka powszechnie uznanych; 
• wolność zrzeszania się pracowników i uznanie prawa do umów zbiorowych; 
• zaangażowanie w walkę z korupcją we wszystkich jej formach. 

 Zasady etyczne 
Zasady etyczne, którymi kieruje się Spółka to: 

• zgodność z prawem działań i własnej działalności, rozumianych jako poszanowanie prawa i zwyczajów; 
• poprawność, formalna i merytoryczna, która wyraża się w wykonywaniu działań w sposób prawidłowy, z 

dokładnością i bez błędów; 
• lojalność jako zasada prowadzenia każdej działalności korporacyjnej opartej na przejrzystości; 
• uczciwość, rozumiana nie tylko jako staranne przestrzeganie zasad i przepisów każdego prawnie 

ustanowionego organu, ale także jako zasada przewodnia w stosunkach ze wszystkimi partnerami spółki; 
• równe traktowanie w sprawowaniu władzy, której należy używać zawsze uczciwie; 
• poszanowanie fizycznej i moralnej integralności zasobów ludzkich, gwarantując warunki pracy szanujące 

godność jednostki oraz bezpieczne i zdrowe środowisko pracy; 
• zaangażowanie w ciągłe ulepszanie w kwestiach dotyczących ochrony środowiska; 
• uwaga poświęcana wszystkim podmiotom, które z różnych tytułów mają relację ze Spółką; 
• stosowanie zasad ładu korporacyjnego zapewniających przejrzystość i uczciwość w zarządzaniu firmą. 
Wyżej wymienione odniesienia etyczne Spółki powinny stanowić inspirację dla wszystkich osób 
odpowiedzialnych, czy inaczej zaangażowanych w realizację jej celów korporacyjnych. 

 Odbiorcy 
Zasady Kodeksu Etycznego dotyczą bez żadnych wyjątków: 

• organów firmy; 
• pracowników; 
• współpracowników zewnętrznych; 
• partnerów handlowych; 
• dostawców;  
• wszystkich, którzy utrzymują relacje ze Spółką, niezależnie od tego, gdzie działają. 
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Zadaniem Spółki jest jak największe rozpowszechnianie Kodeksu. 
Przede wszystkim do organów firmowych i kierownictwa należy wprowadzanie w życie wartości i zasad 
zawartych w Kodeksie, biorąc na siebie odpowiedzialność za przyjęte obowiązki wewnątrz i na zewnątrz. 
Spółka, w celu rozpowszechnienia i ukonkretnienia zasad i wartości zawartych w tym kodeksie, podejmuje 
organizację szkoleń i kursów doszkalających, w odniesieniu do głównych zagadnień najbardziej narażonych 
na ryzyko występowania przestępstw popełnianych przez Pracownika, Organ lub jego członków, Dyrektora 
lub Przedstawiciela lub Pełnomocnika Ogólnego, gdy polega ono na niewypełnieniu zobowiązań dotyczących 
samej Spółki. Kursy te skierowane są do wszystkich pracowników Spółki, kierując się zasadą interesu i funkcji. 
 

2. ZASADY STOSOWANIA 

 Przestrzeganie przepisów prawa 
 
Podstawową zasadą Spółki jest przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących we 
wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. W żadnym wypadku dążenie do realizacji interesu Spółki 
nie uzasadnia i nie usprawiedliwia zachowania sprzecznego z przepisami prawa. 
Takie zobowiązanie dotyczy również Współpracowników, Konsultantów, Dostawców, Klientów i wszystkich, 
którzy mają relację ze Spółką. Sama Spółka nie będzie utrzymywać żadnych stosunków z Podmiotami, które 
nie zamierzają przyjąć tej zasady. 

2.1 Zarządzanie i prowadzenie działalności 
Wszystkie decyzje biznesowe i działania podejmowane w imieniu firmy muszą być zgodne z jej najlepszym 
interesem, zgodnie z kryteriami poprawności, gospodarności, przejrzystości, wydajności i skuteczności, a 
także zgodnie z zasadami etycznymi określonymi powyżej. 

2.2 Uczciwość i integralność w relacjach 
Relacje nawiązane przez Odbiorców w związku z ich stosunkami zawodowymi ze Spółką, zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne wobec Spółki, muszą opierać się na zgodności z prawem i Zasadami niniejszego 
Kodeksu Etycznego oraz z zasadami Modelu 231. 

2.3 Ochrona i docenienie Zasobów Ludzkich 
Zasoby ludzkie są uważane za podstawową wartość dla osiągnięcia celów Spółki. Spółka chroni i promuje 
wartość zasobów ludzkich, wspierając ich rozwój zawodowy, angażując się w unikanie wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji i gwarantując równe szanse, a także oferując warunki pracy szanujące godność jednostki oraz 
bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawami pracowniczymi. 

2.4 Ochrona Osobowości Indywidualnej 
Spółka sprzeciwia się wszelkim działaniom szkodzącym ludziom, odrzucając wszelkie formy wykorzystywania 
i niewolnictwa człowieka. 

2.5 Ochrona środowiska pracy 
Spółka dąży do zapewnienia zgodności miejsc pracy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny i 
bezpieczeństwa, starając się tworzyć coraz bezpieczniejsze i zdrowsze miejsca pracy, które szanują godność 
osób tam pracujących. 
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2.6 Ochrona dóbr i zasobów firmy 
Firma promuje ochronę oraz ostrożne i staranne korzystanie z dóbr, sprzętu i zasobów firmy, zgodnie z 
kryteriami poprawności, gospodarności, wydajności i skuteczności, mając na uwadze realizację celu swojej 
działalności. 

2.7 Poufność i ochrona informacji 
Firma chroni poufność posiadanych informacji i danych, działając zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa i rozporządzeniami, a także zgodnie z zasadami przejrzystości i uczciwości oraz przyjmując 
wszelkie odpowiednie dla tego celu zabezpieczenia. 

2.8 Ochrona środowiska 
Spółka uważa, że środowisko jest podstawową wartością i należy je chronić. Z tego powodu w swojej pracy 
gwarantuje poszanowanie obowiązujących przepisów, ale ma również na celu zapewnienie coraz większej 
zgodności swoich działań z otaczającym ją terytorium i środowiskiem. 

2.9 Uczciwa konkurencja i prowadzenie biznesu 
Spółka podziela i zamierza chronić wartość uczciwej konkurencji i własności intelektualnej, odrzucając 
zachowania sprzeczne z tą zasadą. Postępowanie biznesowe i decyzje w warunkach konfliktu interesów są 
niedozwolone. 

2.10 Poprawność i rzetelność w zakresie księgowości 
Informacje o firmie oraz dane i zapisy księgowe zdarzeń związanych z zarządzaniem muszą gwarantować 
przejrzystość, dokładność i kompletność oraz wiernie odzwierciedlać działalność zarządczą i sytuację 
majątkową i finansową. 

2.11 Zarządzanie informacjami i komunikacją na zewnątrz Spółki 
Spółka dąży do zapewnienia maksymalnej poufności informacji od każdego współpracownika w związku z 
pełnioną przez niego funkcją oraz do przestrzegania ogólnego prawa do poufności. 
Komunikacja Spółki na zewnątrz musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez podmioty, 
którym powierzono konkretną odpowiedzialność za tę komunikację, i nie może wprowadzać w błąd, tak aby 
umożliwić odbiorcom informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmowanie świadomych decyzji. 
Obowiązkowe jest ścisłe przestrzeganie przepisów, które zakazują nadużywania uprzywilejowanych 
informacji, a także zasad i procedur przyjętych w takim celu przez Spółkę. 

2.12 Relacje ze społecznością 
Spółka przyjmuje i promuje zachowania odpowiedzialne społecznie i dąży do bycia punktem odniesienia dla 
społeczności i terytorium, na którym działa, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego i 
utrzymywania relacji inspirowanych efektywną współpracą z lokalnymi realiami. 

2.13 Relacje z administracją publiczną i z instytucjami 
Relacje z administracją publiczną i instytucjami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, muszą odbywać się 
zgodnie z przepisami prawa i rozporządzeniami, według zasad uczciwości i lojalności, zgodnie z obowiązującą 
praktyką, bez wywierania niewłaściwego wpływu w żaden sposób na decyzje kontrahenta w celu uzyskania 
korzystnego traktowania. 
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2.14 Ochrona wizerunku 
Firma dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać zasad określonych w Kodeksie Etycznym, chroniąc w ten 
sposób swój wizerunek i dobrą reputację. 

2.15 Ochrona bezpieczeństwa publicznego 
Spółka aktywnie angażuje się, poprzez działania prewencyjne i kontrolne prowadzone przez organ nadzorczy 
ustanowiony, ewentualnie również we współpracy z właściwymi władzami państwowymi, w stosowanie 
przepisów „Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu”. 

2.16 Przyjęcie uniwersalnie uznawanych Praw Człowieka  
• bezwzględne zaangażowanie w unikanie wszelkich wypadków zarówno dla Pracowników, jak i 

współpracowników zewnętrznych działających na terenie firmy; 
• zaangażowanie poprzez przestrzeganie systemu zasad, regulaminów i umów o pracę, mające na celu 

zagwarantowanie wynagrodzenia, które zapewnia godziwe warunki życia dla wszystkich pracowników, 
bez dyskryminacji pomiędzy kobietami a mężczyznami, w celu uzyskania godnej i produktywnej pracy, w 
warunkach wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i godności;  

• zobowiązanie do zagwarantowania pracownikom prawa do zrzeszania się, umów zbiorowych i 
indywidualnych, przestrzegania maksymalnej liczby godzin pracy w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca; 

• zakaz pracy dzieci we wszystkich jej formach; 
• zobowiązanie do sprzeciwiania się wszelkim formom dyskryminacji; 
• zakaz kar cielesnych i podobnych praktyk dyscyplinarnych; 
• zakaz pracy przymusowej we wszystkich jej formach. 

3. ZASADY POSTĘPOWANIA 
Wdrażając „Zasady stosowania” określone powyżej, Spółka promuje również następujące Zasady 
Postępowania, przy czym jej działalność musi zawsze opierać się na poszanowaniu prawa i zasady dobrej 
wiary. 

 Zasoby ludzkie i zasady wewnętrzne 
3.1.1 Wartość strategiczna zasobów ludzkich i ochrona osób i profesjonalizmu 
Spółka chroni i promuje wartość zasobów ludzkich, wspierając ich rozwój zawodowy, angażując się w 
unikanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji i gwarantując równe szanse, a także oferując warunki pracy 
szanujące godność jednostki oraz bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i z prawami pracowniczymi. 
Spółka uważa swoich współpracowników za podstawową wartość dla prowadzenia działalności na wszystkich 
poziomach, a także dla realizacji swoich celów i misji. 
Promuje ona relacje zawodowe oparte na lojalności, uczciwości, wzajemnym zaufaniu i pełnym 
poszanowaniu indywidualnej osobowości. W związku z tym nawet relacje między różnymi poziomami 
hierarchicznymi (związanymi z różnymi poziomami odpowiedzialności istniejącymi w firmie) muszą opierać 
się na tych samych zasadach określonych powyżej. 
Spółka zapewnia wszystkim takie same możliwości, gwarantując uczciwe traktowanie w oparciu o kryteria 
merytoryczne, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.    
Spółka Firma zobowiązuje się również do ochrony integralności etycznej swoich pracowników, unikając 
niedozwolonych nacisków lub niewłaściwego dyskomfortu. Z tego powodu chroni personel przed aktami 
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przemocy psychicznej i przeciwstawia się wszelkim postawom lub zachowaniom dyskryminującym lub 
szkodliwym dla człowieka, jego przekonań i preferencji. 
Niedozwolone jest molestowanie seksualne lub zastraszanie i wrogie postawy w wewnętrznych lub 
zewnętrznych relacjach w pracy. Firma zobowiązuje się do monitorowania przestrzegania obowiązujących 
przepisów dotyczących zakazu palenia. 
Spółka zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania warunków niezbędnych do istnienia przyjaznego i 
opartego na współpracy środowiska pracy oraz do zapobiegania wszelkiego rodzaju zachowaniom 
dyskryminacyjnym. 
Różnice, które można uzasadnić na podstawie obiektywnych kryteriów, nie stanowią dyskryminacji. 
Spółka promuje również dialog i rozmowę w organizacji, a także dbałość o potrzeby i uzasadnione 
oczekiwania partnerów, tak aby nie utrudniać przyjmowania zachowań solidarnych, budowania pozytywnych 
relacji międzyludzkich oraz godzenia potrzeb zawodowych z osobistymi. 

3.1.2 Wybór pracowników i rodzaju zatrudnienia 
Wybór personelu odbywa się zgodnie z zasadą równości szans i bez dyskryminacji w odniesieniu do sfery 
prywatnej lub poglądów kandydatów.  Selekcje są przeprowadzane w taki sposób, aby znaleźć kandydatów, 
którzy odpowiadają profilom niezbędnym do potrzeb biznesowych, unikając wszelkiego rodzaju 
faworyzowania i ułatwień. Badania, selekcja, rekrutacja i rozwój kariery odpowiadają jedynie obiektywnym 
ocenom jakości pracy, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Spółka promuje zatrudnianie i integrację osób 
należących do kategorii chronionych. 
Spółka nie zezwala na prowadzenie pozaumownego wykonywania pracy. Pracownicy są zatrudniani na 
podstawie legalnej umowy o pracę i nie jest tolerowana żadna forma nielegalnej pracy ani wykorzystywanie 
pracy dzieci. Pracownicy wchodzą do firmy wyłącznie na podstawie regularnej umowy o pracę lub 
współpracę. Wszelkie formy pracy niezgodne z obowiązującymi przepisami są niedozwolone.  
Spółka zobowiązuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie nawiązywać 
stosunku pracy z osobami nieposiadającymi zezwolenia na pobyt oraz nie podejmować żadnych działań 
mających na celu ułatwienie wjazdu lub pobytu na terytorium kraju osób chcących to zrobić nielegalnie. 
Pracownikom i współpracownikom zabrania się przyjmowania lub nakłaniania do obietnic lub płatności w 
pieniądzach, towarach lub korzyściach, nacisków lub usługach jakiegokolwiek rodzaju, które mogą mieć na 
celu promowanie zatrudniania pracownika lub jego przeniesienia lub jego awansu. 

3.1.3 Obowiązki pracowników 
Pracownicy angażują się w przestrzeganie obowiązków przewidzianych w Kodeksie Etycznym, a przy 
wykonywaniu swoich zadań  muszą przestrzegać prawa i opierać swoje postępowanie na zasadach 
uczciwości, poprawności, lojalności i działania w dobrej wiary.   

  Środowisko pracy 
Spółka dąży do stworzenia środowiska pracy szanującego ludzką godność, w którym cechy osobowe, 
przekonania lub preferencje jednostek nie mogą prowadzić do dyskryminacji, presji lub działań 
wyrządzających szkodę człowiekowi. 
Spółka wymaga, aby w wewnętrznych i zewnętrznych relacjach związanych z pracą nikt nie był narażony na 
przemoc, groźby, oszustwa, nadużycie władzy, wykorzystywanie sytuacji podległości fizycznej lub psychicznej 
albo stanu konieczności. Spółka nie toleruje żadnej formy nękania. 

3.2.1 Bezpieczeństwo, higiena i zdrowie w miejscach pracy 
Spółka dąży, głównie poprzez podejmowanie środków zapobiegawczych, do szerzenia kultury 
bezpieczeństwa w pracy, rozwijania świadomości zagrożeń i promowania odpowiedzialnego zachowania 
wszystkich współpracowników. W tym celu promuje zachowania odpowiedzialne i bezpieczne i podejmuje 
wszelkie środki bezpieczeństwa wymagane przez rozwój technologiczny, aby zagwarantować bezpieczne i 
zdrowe środowisko pracy, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prewencji i ochrony. 
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Każdy pracownik lub współpracownik musi brać udział w dobrym zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem, 
zawsze działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie może narażać innych pracowników lub 
współpracowników na ryzyko, które mogłoby być szkodliwe dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa fizycznego.  
Spółka zobowiązuje się dążyć do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników jako integralnej części 
swojej działalności i jako strategicznego zobowiązania w odniesieniu do bardziej ogólnych celów Spółki. 
W tym celu Spółka zobowiązuje się do: 

• rozpowszechniania i utrwalania kultury bezpieczeństwa i zdrowia w pracy poprzez rozwijanie 
świadomości ryzyka, promowanie odpowiedzialnego zachowania wszystkich współpracowników; 

• przeprowadzania szkoleń instytucjonalnych, realizowanych w określonych momentach życia firmowego 
pracownika oraz szkoleń okresowych skierowanych do personelu operacyjnego; 

• promowania i wdrażania wszelkich inicjatyw, mających na celu zminimalizowanie ryzyka i usunięcie 
przyczyn, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, realizacja interwencji 
technicznych i organizacyjnych, również poprzez wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem, 
bezpieczeństwem, chronionymi zasobami, a także podjęcie środków zapobiegawczych, w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa zasobów ludzkich, a także w celu ochrony wszystkich zasobów korporacyjnych. 

Personel musi dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo innych osób obecnych w miejscu pracy, na które 
spadają skutki jego działań lub zaniechań, zgodnie ze szkoleniami, instrukcjami i środkami zapewnionymi 
przez pracodawcę. 

 Ochrona prywatności, poufność i zarządzanie informacjami 
Spółka zobowiązuje się do ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących sfery prywatnej i 
poglądów pracowników. 
Wykluczone są wszelkie dociekania dotyczące poglądów, preferencji i osobistych upodobań i, ogólnie, życia 
prywatnego współpracownika. 
Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie takich informacji odbywa się w ramach określonych 
procedur, mających na celu zapewnienie, żeby osoby nieupoważnione się o nich nie dowiedziały oraz 
zapewnienie pełnego przestrzegania zasad chroniących prywatność. 
Pracownik jest również zobowiązany do zachowania poufności informacji, o których dowiedział się podczas 
wykonywania swoich obowiązków zgodnie z prawem, przepisami i okolicznościami, poprzez dbałość o 
powierzone mu dane. 
Pracownik musi przestrzegać tego obowiązku zachowania poufności nawet po rozwiązaniu stosunku pracy. 

 Korzystanie z dóbr firmy 
W celu ochrony dóbr firmy każdy pracownik lub współpracownik musi działać z należytą starannością i 
odpowiedzialnie się zachowywać. 
W szczególności każdy pracownik i współpracownik musi: 

• skrupulatnie i oszczędnie korzystać z powierzonych mu dóbr; 
• unikać niewłaściwego użytkowania majątku firmy, które może spowodować szkody lub obniżyć 

wydajność lub być sprzeczne z interesem firmy; 
• unikać niewłaściwego wykorzystywania majątku firmy do celów niezwiązanych ze swoimi obowiązkami i 

pracą, szczególnie jeśli szkodzą wizerunkowi Spółki. 
Każdy pracownik lub współpracownik jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu zasobów i ma 
obowiązek niezwłocznego informowania swojego przełożonego o wszelkich szkodliwych dla firmy 
zdarzeniach. 
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 Obowiązki informacyjne 
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego i poufnego zgłaszania swojemu przełożonemu działu 
oraz organowi nadzorczemu wszelkich wiadomości, o których dowiedzieli się podczas wykonywania pracy, 
związanych z naruszeniem przepisów prawa, Kodeksu Etycznego lub innych przepisów firmy, które mogą w 
jakikolwiek sposób zaszkodzić Spółce. 
Przełożeni działów muszą monitorować pracę swoich pracowników i muszą informować organ nadzorczy o 
każdym możliwym naruszeniu powyższych zasad. 

 Prezenty, upominki i inne korzyści 
Pracownik nie może prosić ani dla siebie, ani dla innych, o prezenty lub inne korzyści, ani przyjmować ich od 
nikogo, kto czerpał lub w każdym razie może czerpać korzyści z działalności firmy, z wyjątkiem przedmiotów 
o skromnej wartości i zgodnej z normalnymi praktykami handlowymi i będących wyrazem uprzejmości. 
Pracownik nie może również oferować prezentów ani innych korzyści wszystkim tym podmiotom, od których 
może uzyskać uprzywilejowane traktowanie w ramach jakiejkolwiek działalności związanej ze Spółką. 
Nie można przyznawać nielegalnych korzyści klientom lub dostawcom publicznym lub prywatnym. 
Oferty podarunków i niematerialnych korzyści o większej wartości należy zgłaszać, aby umożliwić 
przełożonemu działu zgodnie z ustalonymi procedurami poinformować organ nadzorczy Spółki. 

 Ochrona środowiska 
Spółka nie tylko zapewnia przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie środowiska, alt również stara 
się zapewnić coraz większą zgodność własnych działań z terytorium i otaczającym środowiskiem. 
W tym celu Spółka zobowiązuje się, w zakresie, w jakim jest to konkretnie możliwe, do: 

• wprowadzania rozwiązań technologicznych i zarządczych, które pozwalają uzyskać coraz bardziej 
racjonalne i efektywne wykorzystanie energii, z uprzywilejowaniem użycia energii ze źródeł 
odnawialnych; 

• zmniejszania zużycia zasobów naturalnych i pierwotnych surowców, z uprzywilejowaniem odzyskiwania 
i recyklingu złomu szklanego; 

• stosowania najbardziej nowoczesnych i potwierdzonych technologii; 
• stałego wdrażania ulepszeń w zakresie przyjaznych dla środowiska procesów produkcji i produktów; 
• rozwijania relacji opartej na konstruktywnej współpracy, maksymalnej przejrzystości i zaufaniu, zarówno 

wewnątrz firmy, jak i ze społecznością zewnętrzną i instytucjami, w zakresie zarządzania kwestiami 
środowiskowymi; 

• utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska poprzez wdrażanie skutecznych 
systemów zarządzania; 

• stosowania odpowiednich środków ostrożności, aby zapobiec szkodom i zagrożeniom dla środowiska. 

 Postepowanie w biznesie 
3.8.1 Uczciwa konkurencja i odpowiedzialność biznesowa 
Spółka działa w oparciu o zasadę uczciwej konkurencji, odrzucając zachowania sprzeczne z tą zasadą. 
Zapewnia, że prowadzenie działalności biznesowej opiera się na poszanowaniu zasad uczciwości i 
przejrzystości. 
W szczególności wszystkie operacje, negocjacje i ogólnie zachowania wdrażane w praktyce biznesowej muszą 
opierać się na maksymalnej uczciwości, z wyłączeniem wszelkiego rodzaju nielojalności, korupcji lub 
faworyzowania, fałszu i nieuzasadnionych działań, nie tylko na formalnej bazie obowiązujących przepisów i 
procedur wewnętrznych. 
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3.8.2 Konflikt interesów 
Wszystkie decyzje i wybory biznesowe podejmowane w imieniu Firmy muszą być zgodne z jej najlepszym 
interesem, z poszanowaniem ducha i zasad wskazanych w niniejszym Kodeksie. 
Wszyscy pracownicy i współpracownicy muszą unikać wszelkich ewentualnych konfliktów interesów 
osobistych lub rodzinnych, które mogłyby mieć wpływ na niezależność sądu przy podejmowaniu decyzji o 
tym co jest najlepszym interesem firmy i jakie są najodpowiedniejsze sposobie jego realizacji: przejrzystość, 
zaufanie i uczciwość to wartości, które zawsze należy szanować. 
W tym celu członkowie Zarządu muszą przestrzegać obowiązków przewidzianych prawnie. Dlatego Członek 
Zarządu, który w danej czynności ma, w swoim własnym imieniu lub w imieniu stron trzecich, interes 
sprzeczny z interesem Spółki, musi o tym powiadomić pozostałych Członków Zarządu i Radę Nadzorczą (jeśli 
istnieje) oraz musi powstrzymać się od udziału w podejmowaniu uchwał dotyczących tej czynności. 
Ponadto żaden pracownik ani współpracownik Spółki nie może uzyskać osobistych korzyści w związku z 
działalnością prowadzoną w imieniu Spółki. 
Tam, gdzie mogą wystąpić sytuacje potencjalnego konfliktu, obowiązkowe jest poinformowanie 
przełożonego w celu rozwiązania problemu. 

3.8.3 Bezstronność 
W stosunkach ze swoimi interesariuszami (np. przy przetargach, postępowaniach dot. sporów itp.) Spółka 
unika wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, seksualność, zdrowie, rasę lub narodowość, poglądy 
polityczne i przekonania religijne, nie bierze pod uwagę porad ani sugestii zewnętrznych lub wewnętrznych 
oraz zapewnia bezstronność i uczciwość zgodnie z przepisami prawnymi lub umownymi oraz zasadami 
zapisanymi w niniejszym Kodeksie Etycznym. 

3.8.4 Wybór i relacje z Dostawcami 
Metody wyboru dostawcy oraz zakupu towarów i usług dowolnego rodzaju muszą być zgodne z 
obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami Spółki. Muszą się one odbywać zgodnie z zasadami 
konkurencji i równości warunków oferentów oraz na podstawie obiektywnych ocen dotyczących 
konkurencyjności, jakości, użyteczności i ceny dostawy. 
W procesie wyboru Firma przyjmuje obiektywne i przejrzyste kryteria przewidziane w obowiązujących 
przepisach, rozporządzeniach i odnośnych wewnętrznych przepisach i nie odmawia żadnej firmie spełniającej 
żądane wymogi możliwości konkurowania. 
Spółka zobowiązuje się do promowania, w zakresie działań związanych z zakupami, poszanowania warunków 
środowiskowych i zapewnienia, że są one przeprowadzane zgodnie ze swoimi zasadami etycznymi. 

3.8.5 Własność intelektualna i przemysłowa 
Spółka dba o ochronę swojej własności intelektualnej i przemysłowej oraz o to, by nie naruszać praw innych 
osób. 
Każdy adresat niniejszego Kodeksu musi działać z takim zamiarem, współpracując w przypadku ewentualnych 
przypadków naruszeń praw Spółki i jej spółek zależnych. 

3.8.6 Korupcja i nielegalne przekazywanie pieniędzy 
Wyraźnie zabrania się oferowania lub otrzymywania (bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich) 
komukolwiek/od kogokolwiek żadnych prezentów, które mogłyby być zinterpretowane jako wykraczające 
poza zwykłe praktyki handlowe lub uprzejmość lub być rozumiane jako mające na celu uzyskanie 
preferencyjnego traktowania we wszelkich spawach i działaniach związanych ze Spółką. 
Jeśli Pracownik lub Współpracownik otrzyma oferty i/lub prośby o prezenty lub korzyści (z wyjątkiem 
drobnych upominków używanych w wymianie biznesowej), musi natychmiast poinformować o tym swojego 
bezpośredniego przełożonego lub osobę, która jest dla niego punktem odniesienia w Spółce. 

3.8.7 Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy 
Zarządzanie zasobami finansowymi, planowanie inwestycji, zakup towarów i usług oraz zarządzanie 
płynnością pieniężną opierają się na zasadach uczciwości, przejrzystości i odnajdywalności. Firma przywiązuje 
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najwyższą wagę do faktu, żeby za jej pośrednictwem nie były odbywały się żadne operacje związane z 
nielegalnym przyjmowaniem, ukrywaniem ani korzystaniem z dóbr nielegalnego pochodzenia, 
przygotowując w tym celu odpowiednie procedury kontrolne. 

3.8.8 Przestępstwa towarzyszące 
Spółka uznaje priorytetową wartość legalności i porządku publicznego, odrzucając wszelkie formy 
angażowania się, zmowy lub bliskie związki z organizacjami przestępczymi, zarówno krajowymi, jak i 
międzynarodowymi; w tym celu szczególną uwagę zwraca się na potwierdzenie tożsamości partnerów 
handlowych i konsultantów zewnętrznych. 
Groźby lub naciski ze strony takich organizacji nigdy nie mogą uzasadniać postawy sprzyjania lub zgody na 
takie działania ze strony Spółki lub jej przedstawicieli. Przeciwnie, muszą oni niezwłocznie złożyć 
zawiadomienie na ten temat do właściwych organów. 

 Księgowość i dokumenty dotyczące spółki 
3.9.1 Rejestracje i zapisy księgowe 
Wszystkie działania i transakcje Spółki muszą być odpowiednio rejestrowane i musi istnieć możliwość 
weryfikacji ex post procesu decyzji, zatwierdzania i wykonania. 
Wszelkie działania i operacje Spółki muszą być odpowiednio rejestrowane w systemie księgowym firmy, 
zgodnie z kryteriami wymaganymi przez prawo i obowiązujące zasady rachunkowości, a także musi istnieć 
możliwość weryfikacji ex post procesu decyzyjnego, upoważnienia i przeprowadzenia operacji z punktu 
widzenia zgodności z prawem, spójności, adekwatności i odpowiedniości. 
Każda operacja, transakcja i ogólnie wszelkie fakty dotyczące zarządzania, muszą mieć odpowiednie 
odzwierciedlenie dokumentacyjne, aby móc w dowolnym momencie przystąpić do przeprowadzania kontroli, 
które poświadczają właściwości i przyczyny danej operacji, jej właściwą rejestrację księgową oraz określą, w 
ramach różnych poziomów odpowiedzialności, podmioty, które autoryzowały, wykonały, zarejestrowały i 
zweryfikowały samą operację. 
Dokumentacja księgowa musi być prowadzona w sposób dokładny, kompletny i terminowy zgodnie z 
firmowymi procedurami księgowymi, wiernie przedstawiając sytuację majątkową/finansową i działalność 
zarządczą. 
W tym celu Pracownicy muszą przestrzegać zasad poprawności, prawdziwości, wierności, 
przejrzystości/kompletności danych i informacji w nich zawartych oraz etyki zawodowej przy sporządzaniu 
sprawozdań finansowych lub innych podobnych dokumentów, zapewnić kompletność, poprawność i jasność 
podanych informacji. 
Wszyscy pracownicy i współpracownicy zaangażowani w ewidencję księgową są zobowiązani do jak 
najlepszej współpracy poprzez terminowe, kompletne, jasne i zgodne z prawdą dostarczanie danych i 
informacji w ramach swoich kompetencji. 
Pracownicy muszą również powstrzymać się od wszelkich działań, aktywnych lub biernych, które 
bezpośrednio lub pośrednio naruszają zasady regulacyjne i/lub procedury wewnętrzne związane z 
tworzeniem dokumentów korporacyjnych i ich zewnętrzną prezentacją. 
Przez zapisy księgowe rozumie się wszystkie dokumenty, które liczbowo przedstawiają fakty związane z 
zarządzaniem, w tym noty dotyczące zwrotu kosztów. 
Sprawozdania finansowe i komunikacja firmowa wymagane przez prawo i obowiązujące przepisy prawne 
mające zastosowanie, muszą być sporządzane w sposób jasny i prawidłowy oraz zgodnie z prawdą 
odzwierciedlać sytuację majątkową i finansową Spółki. 
Powyższe obowiązki, z niezbędnymi i odpowiednimi dostosowaniami, dotyczą obszarów deklaracji i 
obowiązków podatkowych/celnych oraz ogólnie relacji z organami podatkowymi, w celu zapobiegania 
popełnianiu przestępstw skarbowych. 
 



Kodeks Etyczny ZVG 

 

 

 
Rewizja 8 z dn. 29/07/2021  Str. 14 z 17 

W szczególności Grupa Zignago, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami podatkowymi i 
celnymi, promuje podejmowanie wszelkich niezbędnych środków w celu zapobiegania ryzyku podatkowemu 
i związanym z nim zachowaniom, które mogą wywołać takie ryzyko. 
Odbiorcy niniejszego Kodeksu Etycznego zobowiązują się powstrzymać od wszelkich działań, czynnych lub 
biernych, które bezpośrednio lub pośrednio naruszają zasady wewnętrznych przepisów, regulacji lub 
procedur, w szczególności w odniesieniu do podatku dochodowego, podatku od towarów i usług i procedur 
celnych, i związanych z regularnymi szkoleniami i odpowiednim przechowywaniu dokumentów księgowych. 

3.9.2 Dokumenty Spółki 
Zawiadomienia, informacje i zgłoszenia dokumentów, które są obowiązkowe dla Spółki, muszą być składane 
przez osoby określone przez prawo w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wyraźnie zabrania się uniemożliwiania lub utrudniania, poprzez ukrywanie dokumentów lub innymi 
środków, wykonywania czynności kontrolnych lub audytorskich, które według prawa są w gestii Wspólników, 
innych organów Spółki lub firm audytorskich (jeśli istnieją). 
Zabrania się przeprowadzania symulowanych lub w inny sposób nieuczciwych działań mających na celu 
uzyskanie większości na zgromadzeniu wspólników. 
Zabrania się, także działając w sposób ukryty, zwracania wkładów wniesionych przez wspólników lub 
zwalniania ich z obowiązku wniesienia wkładów, poza przypadkami uzasadnionego obniżenia kapitału 
zakładowego. 
Zabronione jest dzielenie zysków lub zaliczek na poczet zysków, które nie zostały faktycznie osiągnięte lub 
przeznaczonych na rezerwę oraz wypłacanie rezerw, które nie są do dyspozycji. 
Zabrania się dokonywania redukcji kapitału zakładowego, łączenia lub podziałów z naruszeniem przepisów 
prawa chroniących wierzycieli. 
Zabrania się tworzenia lub fikcyjnego podwyższania kapitału Spółki poprzez przydzielanie akcji lub udziałów 
o wartości niższej niż ich wartość nominalna, wzajemne obejmowanie akcji lub udziałów, znacząca zawyżanie 
wartości wkładów rzeczowych lub finansowych lub majątku Spółki, w przypadki przekształcenia. 
Wszelkie operacje celowo powodujące szkody dla wspólników lub wierzycieli są zabronione. Zabrania się 
przeprowadzania operacji, rzeczywistych lub symulowanych, które mogą zafałszować prawidłową dynamikę 
kształtowania się popytu i oferty instrumentów finansowych oraz dokonywania operacji, które mogą 
prowadzić do uzyskania nienależnych korzyści z rozpowszechniania nieprawidłowych informacji. 

 Zarządzanie informacjami i komunikatami przekazywanymi na zewnątrz 
3.10.1 Obowiązek poufności 
Obowiązkowe jest zapewnienie maksymalnej poufności informacji, zarządzanych zgodnie z własną funkcją w 
firmie oraz poszanowanie ogólnego prawa dotyczącego prywatności w odniesieniu do działań prowadzonych 
przez Spółkę oraz, w przypadku Pracowników, obowiązku lojalności. 

3.10.2 Zakaz nadużywania informacji uprzywilejowanych 
Obowiązkowe jest ścisłe przestrzeganie przepisów, które zakazują nadużywania uprzywilejowanych 
informacji, a także zasad i procedur przyjętych w tym celu przez Spółkę. 
W szczególności wyraźnie zabronione jest wykorzystywanie przez Odbiorców informacji publicznie 
niedostępnych, a które poznali ze względu na swoją pracę, stanowisko lub zawód wykonywane na rzecz 
Spółki lub Grupy, w celu negocjowania, bezpośrednio lub pośrednio, instrumentów finansowych lub 
wykorzystywanie ich w inny sposób, w celu uzyskania korzyści osobistych lub faworyzowania osób trzecich. 
Określając moment, w którym uprzywilejowane informacje muszą zostać upublicznione, oraz decydując o 
sposobie ich ujawnienia, Spółka przestrzega zasad i procedur przewidzianych w obowiązujących przepisach, 
a także przyjętym modelu organizacyjnym. 



Kodeks Etyczny ZVG 

 

 

 
Rewizja 8 z dn. 29/07/2021  Str. 15 z 17 

3.10.3 Bezpieczeństwo informatyczne i użytkowanie systemów informatycznych 
Celem Spółki jest zapewnienie, aby elektroniczne zarządzanie danymi spełniało następujące kryteria: 

• Poufność: aby niektóre dane były chronione przed niewłaściwym dostępem i były wykorzystywane 
wyłącznie przez upoważnione strony; 

• Integralność: aby wszystkie dane biznesowe były rzeczywiście danymi pierwotnie wprowadzonymi do 
systemu komputerowego i były modyfikowane tylko zgodnie z prawem; 

• Dostępność: aby dane firmowe były dostępne w zależności od wymogów płynności procesów i z 
poszanowaniem przepisów, które nakazują ich przechowywanie w czasie. 

Każdy Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz warunków 
zawartych w umowach licencyjnych oraz polityki firmy w tym zakresie. 
Każdy Pracownik, w ramach swoich kompetencji, jest również zobowiązany do zapobiegania ewentualnemu 
popełnianiu przestępstw przy użyciu narzędzi informatycznych. 

3.10.4 Komunikacja na zewnątrz 
Komunikacja Spółki na zewnątrz musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i opierać się na 
kryteriach terminowości, poprawności, jasności i równego dostępu do informacji. 
Wyraźnie zabrania się rozpowszechniania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, w jakikolwiek 
sposób, także przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przewidzianych prawem. 
Komunikacją z rynkami gospodarczymi i finansowymi oraz z organami nadzoru, a także z mediami, muszą 
zarządzać wyłącznie podmioty, którym wyraźnie powierzono odpowiedzialność za tę komunikację. 
Informacje przeznaczone do publicznej wiadomości muszą być jasne, kompletne, zgodne z prawdą i nie 
wprowadzające w błąd, aby umożliwić odbiorcom tych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
podejmowanie świadomych decyzji. 
Spółka wybiera i wskazuje kanały, sposoby i osoby do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi i z rynkiem. 

3.10.5 Relacje z mediami 
Relacjami z mediami muszą zajmować się osoby wyraźnie delegowane do tego celu przez Spółkę, które muszą 
weryfikować wnioski przed wydaniem jakiejkolwiek informacji. 
Wszystkie udostępnione informacje muszą być oparte na zasadach prawdy, przejrzystości, poprawności i 
ostrożności, zgodnie z niniejszym kodeksem etycznym, procedurami wewnętrznymi i dbałością o wizerunek 
firmy. 
Zabronione jest przekazywanie w imieniu Spółki danych lub wiadomości prasie i organom informacyjnym w 
przypadku braku wyraźnego upoważnienia ze strony firmy. 

 Relacje ze społecznością i relacje zewnętrzne 
3.11.1 Kryteria postępowania w relacjach z Administracją Publiczną i Instytucjami 
Relacje z organami publicznymi i instytucjami dowolnego rodzaju muszą opierać się na maksymalnej 
przejrzystości i uczciwości oraz muszą być utrzymywane przez działy spółki formalnie do tego oddelegowane. 
Niedozwolone jest oferowanie pieniędzy lub prezentów (z wyjątkiem upominków lub gadżetów o skromnej 
wartości, a w każdym razie takich, które nie szkodzą opinii lub reputacji którejś ze stron i nie mogą być 
rozumiane jako mające na celu uzyskiwanie niewłaściwych korzyści) ani też utrzymywanie relacji związanych 
z doradztwem, sponsoringiem lub reklamą lub też osobistymi zleceniami z kadrą kierowniczą, urzędnikami 
lub pracownikami administracji publicznej ani ich krewnymi, zarówno z Włoch, jak iż innych krajów. 
Jeżeli Spółka korzysta z usług Jednostki i/lub Podmiotu zewnętrznego do jej reprezentowania w relacjach z 
administracją publiczną, te same zasady, które dotyczą jej pracowników, mają zastosowanie wobec tej 
Jednostki/Podmiotu, ich Pracowników i/lub Współpracowników. 
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W relacjach z instytucjami publicznymi i administracją publiczną zabrania się obiecywania lub dokonywania 
zapłat gotówkowych na cele inne niż instytucjonalne; obiecywania lub udzielania przysług przy zatrudnianiu 
personelu, przy wyborze dostawców towarów i usług, przy przekazywaniu informacji i dokumentów; 
przedstawiania fałszywych lub podrabianych dokumentów i/lub danych lub pomijanie należnych informacji, 
również w celu uzyskania dopłat/subwencji/finansowania lub innych świadczeń od państwa lub organów 
publicznych lub Wspólnoty Europejskiej; przeznaczania dopłat/subwencji/finansowania ze środków 
publicznych na cele inne niż te, na które zostały one uzyskane; nieautoryzowanego dostępu do systemów 
informatycznych administracji publicznej w celu uzyskania i/lub modyfikacji informacji na korzyść Podmiotu. 
Spółka w pełni i skrupulatnie wypełnia zobowiązania wobec wyżej wymienionych władz i aktywnie 
współpracuje podczas działań kontrolnych. 

3.11.2 Kryteria postępowania w relacjach z organizacjami politycznymi i związkowymi 
Wszelkie stosunki Spółki z organizacjami politycznymi i związkowymi oraz ich przedstawicielami muszą 
opierać się na legalności i maksymalnej przejrzystości, uczciwości i bezstronności, aby ustanowić właściwą 
współpracę. 
Spółka powstrzymuje się od jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego nacisku na polityków. 
Firma nie finansuje organizacji, z którymi mogą występować sprzeczne interesy ani stowarzyszeń, które 
prowadzą działalność lub odgrywają znaczącą rolę w określaniu polityki krajowej i międzynarodowej. 
 

3.11.3 Klienci i Dostawcy 
Relacje z Klientami są prowadzone z zachowaniem przejrzystości, poprawności i dostępności, dążąc do 
pełnego spełnienia ich oczekiwań za pomocą wysokiej jakości produktów lub usług, zgodnie z obietnicami 
umownymi. 
Relacje z Dostawcami, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwości, opierają się na porównaniu 
konkurencyjności, dążąc do uzyskania maksymalnej korzyści dla Spółki pod względem jakości, ceny, gwarancji 
wydajności i obsługi oraz uczciwości. 
Spółka dąży również do umownego zastrzegania sobie prawa do przyjęcia wszelkich odpowiednich środków 
(w tym rozwiązania umowy) w przypadku, gdy Dostawca, wykonując czynności w imieniu i/lub na rzecz Spółki, 
naruszy prawo lub Kodeks. 

4. SYSTEM DYSCYPLINARNY 
Zasady wyrażone w niniejszym Kodeksie Etycznym stanowią integralną część warunków regulujących 
stosunki pracy w Spółce. Ewentualne naruszenia Kodeksu Etycznego będą skutkować zastosowaniem sankcji 
wobec Pracowników, Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w tym systemu dyscyplinarnego 
przyjętego przez Spółkę. 
W przypadku współpracowników, konsultantów i dostawców nieprzestrzeganie zasad zawartych w 
niniejszym Kodeksie może spowodować rozwiązanie umowy. 
Wszelkie naruszenia zasad i postanowień zawartych w niniejszym Kodeksie Etycznym przez Odbiorców należy 
niezwłocznie zgłaszać przełożonemu, który musi niezwłocznie powiadomić Organ Nadzoru. 
Procedura nakładania i wymierzania sankcji dyscyplinarnych jest określona w regulaminach wewnętrznych, 
zgodnie z odnośnymi normami/ przepisami w zakresie pracy. 

5. KONTROLE 
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Nad przestrzeganiem i zgodnością z niniejszym Kodeksem czuwa Organ Nadzorczy Spółki, w oparciu o własne 
regulacje wewnętrzne oraz w ramach tego, co jest wyraźnie przewidziane w Modelu organizacji, zarządzania 
i kontroli na podstawie art. 231. 
Spółka przygotowuje również system raportowania, który może być anonimowy, dzięki któremu wszelkie 
naruszenia niniejszego Kodeksu będą mogły być odpowiednio zgłaszane Organowi Nadzorczemu. 

6. SKUTECZNOŚĆ KODEKSU ETYCZNEGO I KONSEKWENCJE NARUSZEŃ 

 Przestrzeganie Kodeksu Etycznego 
Przestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego należy uznać za zasadniczą część zobowiązań umownych 
pracowników. Należy to również uznać za zasadniczą część zobowiązań umownych podjętych przez 
współpracowników niebędących pracownikami i/lub podmioty utrzymujące relacje biznesowe ze Spółką. 

 Zgłaszanie naruszeń 
Aby zapewnić skuteczne stosowanie Kodeksu Etycznego, Spółka wymaga od wszystkich osób, które dowiedzą 
się o ewentualnych przypadkach nieprzestrzegania Kodeksu w Spółce, aby ten fakt zgłosiły. 
Pracownicy muszą zgłaszać ewentualne naruszenia lub podejrzenia naruszeń swojemu bezpośredniemu 
przełożonemu lub, w przypadku gdy zgłoszenie pracownika do przełożonego nie jest skuteczne lub właściwe, 
muszą zwrócić się do Dyrektora Zarządzającego, a w każdym razie do Organu Nadzorczego. 
Organ nadzorczy jest zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia terminowej i starannej weryfikacji 
przekazanych informacji, a po potwierdzeniu ich zasadności, do przekazania sprawy właściwemu organowi 
firmy w celu zastosowania sankcji dyscyplinarnych lub uruchomienia procedury rozwiązaniu umowy. Organ 
nadzorczy może wezwać i wysłuchać osoby, której dotyczy zgłoszenie i ewentualnych innych 
zaangażowanych podmiotów, ewentualnie konsultując się z najwyższym kierownictwem Spółki (Prezesem). 
W przypadku podmiotów spoza Spółki zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio do Organu Nadzorczego. 
Zgłoszenia do Organu Nadzorczego należy składać na piśmie na następujący adres: 

odvzignagovetro@gmail.com 
W odniesieniu do powiadomienia o dokonanym lub usiłowanym naruszeniu zasad zawartych w Kodeksie 
Etycznym, Spółka zapewni, by nikt w środowisku pracy nie był przedmiotem działań odwetowych, 
bezprawnych nacisków, dyskomfortu lub dyskryminacji za zgłoszenie naruszenia Kodeksu Etycznego lub 
procedur wewnętrznych. 
Każda forma odwetu wobec osób, które w dobrej wierze zgłosiły przypadki naruszenia Kodeksu, stanowi 
naruszenie Kodeksu Etycznego. Ponadto zachowanie osób oskarżających innych pracowników o naruszenie, 
ze świadomością, że takie naruszenie nie ma miejsca, należy uznać za naruszenie Kodeksu Etycznego. 
 

 Sankcje 
Naruszenie zasad ustanowionych w Kodeksie Etycznym i w procedurach Spółek narusza relację zaufania 
między Firmą a każdym, kto dopuści się naruszenia (członkowie Zarządu, pracownicy, konsultanci, 
współpracownicy z różnego tytułu, klienci, dostawcy, partnerzy handlowi i finansowi). 
Po stwierdzeniu naruszeń, będą one szybko i natychmiastowo ścigane poprzez podjęcie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, odpowiednich i proporcjonalnych środków dyscyplinarnych, niezależnie od 
możliwego wymiaru karnego takiego zachowania i wszczęcia postępowania karnego w przypadkach, w 
których stanowi ono przestępstwo. 
 

mailto:odvzignagovetro@gmail.com
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Środki dyscyplinarne za naruszenie Kodeksu Etycznego są podejmowane przez Spółkę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i odpowiednimi umowami o pracę: krajowymi lub firmowymi. Środki te 
mogą również obejmować usunięcie ze Spółki osób odpowiedzialnych. 
Spółka, w celu ochrony swojego wizerunku i zasobów, nie będzie nawiązywać żadnych relacji z osobami, które 
nie zamierzają działać w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami i/lub które odmawiają zachowywania 
się zgodnie z wartościami i zasadami określonymi w Kodeksie Etycznym. 

 Rozpowszechnianie Kodeksu Etycznego 
Kodeks jest przekazywany do wiadomości Organów Spółki, jej Pracowników, konsultantów i 
współpracowników oraz wszelkich innych stron, które mogą działać na rzecz Spółki. Wszystkie wyżej 
wymienione podmioty są zobowiązane do przyswojenia i przestrzegania jego treści. 
Kodeks Etyczny zostaje opublikowany z odpowiednim podkreśleniem jego wagi na stronie internetowej 
firmy.  
Egzemplarz papierowy jest dystrybuowany wśród wszystkich pracowników i współpracowników i można się 
o niego zwrócić do Dyrektora Finansów i Kontroli lub do Dyrektora Działu Personalnego. 
Aktualizacje i weryfikacje Kodeksu Etycznego są sporządzane i zatwierdzane przez Zarząd Spółki. 
W celu zapewnienia prawidłowego zrozumienia Kodeksu Etycznego, przygotowuje się plan informacyjny, 
który zapewni pełne rozpowszechnienie i objaśnienie. 

7. ODNIESIENIA I ŹRÓDŁA 
• Dekret z mocą ustawy z 8 czerwca 2001 nr 231 prawodawstwa włoskiego z późniejszymi aktualizacjami; 
• Wytyczne Confindustria prawodawstwa włoskiego dotyczące tworzenia Modelu Organizacyjnego – 

Dekret z mocą ustawy 231/2001; 
• Global Compact ONZ; 
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 
• Konwencje MOP; 
• Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 
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